ZASADY KORZYSTANIA Z KAPLICY ADORACJI I DOMU MARYI
Kaplica adoracji pw. św. Eliasza
Drogi Bracie, Droga Siostro, cieszymy się, że odpowiedziałeś/aś na zaproszenie Jezusa, aby
adorować Jego realną obecność w Eucharystii! Wejdź ufnie do Tego, który czeka na Ciebie.
Adoracja jest Twoją osobistą modlitwą i jednocześnie modlitwą we wspólnocie Kościoła,
dlatego prosimy abyś zapoznał/a się z następującymi zasadami:
1. Przyklęknij gdy przechodzisz obok Pana obecnego w Eucharystii.
2. Zwróć uwagę na godny i odpowiedni strój.
3. Zachowaj ciszę. Nie rozmawiaj w kaplicy. Jeżeli potrzebujesz z kimś porozmawiać,
wyjdź z kaplicy i uczyń to poza miejscem adoracji.
4. Nie kładź nic na ołtarzu i powstrzymaj się od dotykania miejsca wystawienia
Najświętszego Sakramentu.
5. Nie jedz i nie pij w kaplicy. Podobnie brakiem szacunku będzie żucie gumy i jedzenie
cukierków.
6. Nie używaj w kaplicy radia, innych odtwarzaczy multimedialnych, a także telefonu
(wyjątkiem może być odmawianie modlitw z nośników elektronicznych).
7. Nie zostawiaj w kaplicy ulotek, materiałów i informacji żadnego typu bez uprzedniej
zgody Koordynatora Głównego.
8. W kaplicy nie ma miejsca na spontaniczne wydarzenia, przemowy czy nauczania.
Adoracja jest czasem świętym i osobistym dla każdego z adorujących.
9. Na miejscu możesz skorzystać z Pisma Świętego, modlitewników i innych książek. Nie
wynoś ich jednak z kaplicy.
10. Jeżeli używasz stołka lub poduszki, odłóż je na miejsce po skończonej modlitwie.
11. W trosce o czystość wykładziny nie wchodź do kaplicy w brudnych butach. Skorzystaj
z przygotowanych nakładek na buty. Jeśli chcesz, możesz również adorować Jezusa
bez obuwia.
12. Jeżeli pragniesz ozdobić kaplicę kwiatami, skontaktuj się najpierw z osobą
odpowiedzialną za wystrój kaplicy (kontakt na tablicy ogłoszeń).
13. W kaplicy adoracji pod żadnym pozorem nie zapalaj własnych świec, kadzideł itp.
14. Zastosuj się do aktualnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.
15. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się ze swoim
Opiekunem Godziny lub z Koordynatorem Głównym.
16. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na terenie Ogrodu
Wdzięczności.

ZASADY KORZYSTANIA Z KAPLICY ADORACJI I DOMU MARYI
Dom Maryi

Dom Maryi jest miejscem towarzyszącym kaplicy adoracji, w którym możesz odpocząć, wypić
coś ciepłego, poczytać książkę, spotkać się z bliźnim i porozmawiać. Wszystko w Domu Maryi
jest darem, dlatego prosimy Cię o odpowiedzialność za wspólne dobro, zachowanie porządku
i posprzątanie po sobie. Jak w każdym domu, również w Domu Maryi obowiązują pewne
zasady, do których należy się zastosować pod rygorem upomnienia, a w ostateczności
wyproszenia przez osoby odpowiedzialne za Ogród Wdzięczności i Seminarium Duchowne.
1. W Domu Maryi możesz przebywać maksymalnie do godziny 23.00, czyli do
zakończenia adoracji w kaplicy. Nie ma możliwości nocowania w kaplicy, na korytarzu
lub w Domu Maryi.
2. Ze względów organizacyjnych kuchnia i duży pokój mogą być czasowo zamykane na
klucz.
3. W Domu Maryi istnieje możliwość zorganizowania ewentualnego spotkania dla grupy
osób, jednak może się to odbyć wyłącznie za zgodą Koordynatora Głównego.
4. Z czytelni Domu Maryi możesz skorzystać w każdym czasie, jednak ze względu na
bliskość tego miejsca z rozmównicą, prosimy byś nie przebywał w korytarzu z
regałami w czasie trwania spowiedzi lub rozmowy w rozmównicy.
5. W godzinach od 9.00 do 21.00 możesz pograć na pianinie. Upewnij się jednak, że nie
przeszkadza to nikomu z przebywających w Domu Maryi.
6. Jeżeli możesz, złóż dobrowolną ofiarę za kawę czy herbatę, tak by jej nie zabrakło.
Jeżeli nie możesz, nie martw się i korzystaj z wdzięcznością z dobroci tych, którzy ją
dla Ciebie kupili.
7. Pamiętaj o wyłączeniu kuchenki elektrycznej i gaszeniu światła! Nie zapalaj też w
Domu Maryi świec i kadzidełek, chyba że masz na to wyraźną zgodę Koordynatora
Głównego.
8. Na terenie Ogrodu Wdzięczności obowiązuje Cię bezwzględny zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz stosowania jakichkolwiek używek.
9. Dla wspólnego bezpieczeństwa – obiekt jest monitorowany. Jeżeli zauważysz jakieś
zniszczenia lub coś niepokojącego, nie czekaj, ale poinformuj o tym Koordynatora
Głównego (telefon na tablicy ogłoszeń).
10. Jeśli chcesz przyczynić się do wzrostu dobra poprzez ubogacenie Domu jakimś
konkretnym wyposażeniem - skontaktuj się najpierw z Koordynatorem Głównym lub
osobami odpowiedzialnymi w danym miesiącu za funkcjonowanie Domu Maryi.
Cieszymy się bogactwem Twojej osoby w Domu Maryi! Możesz tu przeżywać czas Twojej
radości i czas Twojego smutku. Możesz mówić i możesz milczeć, wolno Ci tu po prostu być.
Dziewica Oblubienica Matka (DOM) to cudowna nauczycielka pokory, wdzięczności i
uważności. Bądź zatem gościnny i otwarty, wyrozumiały dla pięknej inności Twoich bliźnich.

